REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO
„W Premio dodatkowe ubezpieczenie na opony z Grupy Goodyear od 16 cali”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji pod nazwą „W Premio dodatkowe ubezpieczenie na opony z Grupy
Goodyear od 16 cali” (dalej: „Program Promocyjny” lub „Promocja”) jest Cursor S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000338509, NIP 5213141885, REGON 01724907700000, o kapitale
zakładowym w wysokości 1.635.174,00 złotych, wpłaconym w całości (dalej: „Organizator”).
1.2. Terminy zdefiniowane w niniejszym regulaminie Programu Promocyjnego (dalej
„Regulamin”) mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu oraz w szczególnych
warunkach ubezpieczenia stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.
1.3. Program Promocyjny polega na promocji, w ramach której Uczestnicy, którzy spełnią
wszystkie warunki określone w Regulaminie otrzymają Nagrody uprawniające do uzyskania
od Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej (dalej „Ubezpieczenie”) z tytułu zakupu Opon
promocyjnych w ramach Programu Promocyjnego, na warunkach określonych w
Regulaminie oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
1.4. Podmiotem udzielającym ochrony ubezpieczeniowej na Opony promocyjne jest Inter
Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838
Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320749, o numerze
NIP: 108-00-06-955, o kapitale zakładowym zagranicznego zakładu ubezpieczeń Inter
Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli, który utworzył oddział, wynoszącym 31 702
613 EUR (dalej: „Ubezpieczyciel”).
1.5. Program Promocyjny organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a sprzedaż
Opon promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Programie Promocyjnym,
prowadzona jest w serwisach sieci Premio wskazanych w liście serwisów sieci Premio
opublikowanej na stronie internetowej www.premio.pl/pl/promocje/axa (dalej: „Serwisy” lub
„Serwisy Premio”).
1.6. Zakup Opon promocyjnych, uprawniający do wzięcia udziału w Programie Promocyjnym
powinien być dokonany w Serwisach Premio pomiędzy dniem 20 marca 2017 r. a dniem 31
grudnia 2017 r. (dalej: „Okres Trwania Sprzedaży Promocyjnej”). Okres Trwania
Sprzedaży Promocyjnej nie uwzględnia okresu rozpatrywania reklamacji dotyczących
przyznania Nagród na zasadach określonych w Regulaminie.
1.7. Programem Promocyjnym objętych jest 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) pierwszych,
zakupionych przez Uczestników w Serwisach Premio, wraz z montażem, kompletów
czterech zimowych lub letnich lub całorocznych opon do pojazdów o masie całkowitej do 3,5

tony (osobowych, dostawczych, 4x4/SUV) marki Goodyear (wszystkie rozmiary) lub Dunlop
(wszystkie rozmiary) lub Fulda (o średnicy co najmniej 16 cali) lub Sava (o średnicy co
najmniej 16 cali) lub Dębica (o średnicy co najmniej 16 cali), w Okresie Trwania Sprzedaży
Promocyjnej (zwanych dalej „Oponami promocyjnymi”). Do Opon promocyjnych dołączony
zostanie w Serwisie Premio Dokument ubezpieczenia składający się z certyfikatu oraz
naklejek holograficznych z indywidualnym numerem przyporządkowanym do każdej
zakupionej opony z kompletu Opon promocyjnych, potwierdzający objęcie danej Opony
promocyjnej Ubezpieczeniem. Dokumenty ubezpieczenia potwierdzające ochronę wraz z
naklejkami holograficznymi zostaną rozdystrybuowane przez Organizatora pomiędzy
Serwisami Premio i będą wydawane przez Serwisy Premio Uczestnikom Programu
Promocyjnego, którzy dokonali w Okresie Trwania Sprzedaży Promocyjnej zakupu wraz z
montażem kompletu Opon promocyjnych do wyczerpania puli Dokumentów ubezpieczenia w
danym Serwisie Premio. Ilość kompletów Opon promocyjnych objętych niniejszą Promocją
jest ograniczona do 10.000 kompletów.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji
2.1 W Programie Promocyjnym mogą uczestniczyć́ osoby fizyczne lub osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są uprawnione do
korzystania z Pojazdu, w którym została zamontowana przynajmniej jedna Opona
promocyjna oraz którzy spełnią łącznie wszystkie następujące warunki (dalej „Uczestnicy”):
a) dokonają w Okresie Trwania Sprzedaży Promocyjnej jednorazowego zakupu co
najmniej jednego kompletu czterech Opon promocyjnych wraz z montażem (dalej:
„Zakup Promocyjny”), potwierdzonego jednym dowodem zakupu (fakturą VAT lub
paragonem lub rachunkiem) wystawionym przez Serwis Premio (dalej: „Dokument
Zakupu”);
b) odbiorą w Serwisie Premio, w którym dokonany został Zakup Promocyjny, Dokument
ubezpieczenia składający się z certyfikatu potwierdzającego udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej wraz z czterema naklejkami holograficznymi z indywidualnym
numerem na każdą zakupioną Oponę promocyjną. Z uwagi na opisaną w Regulaminie,
ograniczoną liczbę Dokumentów ubezpieczenia, przed dokonaniem zakupu możliwa
jest weryfikacja przez Uczestnika dostępności Dokumentów ubezpieczenia poprzez
kontakt z określonym Serwisem Premio;
c) zachowają przez cały okres ubezpieczenia Dokument ubezpieczenia potwierdzający
udzielenie ochrony ubezpieczeniowej otrzymanej w Serwisie Premio.
2.2 Przystępując do udziału w Programie Promocyjnym, Uczestnik akceptuje jednocześnie
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz warunki określone w Załączniku nr 1 do
Regulaminu na jakich udzielana jest przez Ubezpieczyciela ochrona ubezpieczeniowa, bez
konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie.
2.3 W Programie Promocyjnym nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy
Organizatora, pracownicy ani współpracownicy Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, jak również osoby prowadzące Serwisy Premio, pracownicy ani
współpracownicy Serwisów Premio ani ich osoby bliskie, przez które rozumie się wstępnych,

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, powinowatych do drugiego
stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub kurateli oraz osoby pozostające
we wspólnym gospodarstwie domowym.
2.4 Jeden Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy pod warunkiem
każdorazowego spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Promocji.
2.5 Oryginał Dokumentu Zakupu potwierdza zakup Opon promocyjnych w rozumieniu
Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
a) jest prawdziwy, tzn. został wystawiony przez Serwis Premio i uwzględnia nazwę,
adres oraz numer NIP Serwisu Premio wraz z datą sprzedaży Opon promocyjnych
oraz informacją o rodzaju sprzedanych Opon promocyjnych, Dokument Zakupu nie
może być podrobiony ani przerobiony;
b) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do jego treści lub
autentyczności, w szczególności: nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia kilku różnych dowodów zakupu;
c) na podstawie jego treści możliwe jest stwierdzenie, iż udokumentowany nim zakup
obejmował Opony promocyjne.
§ 3. Nagrody
3.1 W przypadku łącznego spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Programie
Promocyjnym Uczestnikom, którzy jako pierwsi dokonają zakupu jednego z 10.000 (słownie:
dziesięciu tysięcy) kompletów Opon promocyjnych w Okresie Trwania Sprzedaży
Promocyjnej przysługuje nagroda (dalej „Nagroda”) w postaci udzielenia przez
Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej na zakupione Opony promocyjne, w zakresie i
na warunkach opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, na okres:
a)

12 miesięcy od daty zakupu kompletu Opon promocyjnych – w przypadku zakupu co
najmniej jednego kompletu Opon promocyjnych wraz z usługą ich montażu w Serwisie
dokonującym sprzedaży takich opon, udokumentowanych jednym Dokumentem
Zakupu;

b)

24 miesięcy od daty zakupu kompletu Opon promocyjnych – w przypadku zakupu co
najmniej jednego kompletu Opon promocyjnych wraz z usługą ich montażu w Serwisie
dokonującym sprzedaży takich opon oraz wraz z inną dodatkową usługą wykonaną
przez Serwis dokonujący sprzedaży takich opon, której wartość brutto wynosi co
najmniej 100 zł, udokumentowanych jednym Dokumentem Zakupu.

Ilość Nagród jest ograniczona, a Nagrody zostaną przyznane wyłącznie za zakup pierwszych
10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) kompletów Opon promocyjnych.
Wartość Nagród przewidzianych w Programie Promocyjnym uzależniona jest od wartości
brutto kompletu zakupionych Opon promocyjnych według cennika detalicznego Serwisu
Premio, w którym nastąpił zakup Opon promocyjnych i wynosi:

Wartość kompletu Opon
promocyjnych brutto
Do 2000,00 zł brutto
(słownie: czterech tysięcy
złotych 00/100)
Od 2000,01 zł brutto do
4000,00 zł brutto (słownie:
od czterech tysięcy złotych
01/100 do ośmiu tysięcy
złotych 00/100)
Od 4000,01 zł brutto
(słownie: od ośmiu tysięcy
złotych 01/100)

Ochrona ubezpieczeniowa
udzielona na 12 miesięcy
24,80 zł brutto (słownie:
dwadzieścia cztery złote
80/100)
32,80 zł brutto (słownie:
trzydzieści dwa złote 80/100)

Ochrona ubezpieczeniowa
udzielona na 24 miesiące
49,60 zł brutto (słownie:
czterdzieści dziewięć złotych
60/100)
65,60 zł brutto (słownie:
sześćdziesiąt pięć złotych
60/100)

40,80 zł brutto (słownie:
czterdzieści złotych 80/100)

81,60 zł brutto (słownie:
osiemdziesiąt jeden złotych i
60/100)

3.2 Tabela limitów i świadczeń w ramach ochrony ubezpieczeniowej zawarta jest w § 3
Załącznika nr 1 do Regulaminu, a zakres wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
opisany został w § 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu.
3.3 Przedmiot, zakres ubezpieczenia i poziom partycypacji Uczestnika w kosztach wymiany
Opony promocyjnej wskazane zostały w § 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu.
3.4 Uczestnik nie może zamienić Nagrody na inne produkty lub usługi ani na ich równowartość
pieniężną.
3.5 Nagroda nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę.
3.6 W stosunku do Uczestników będących konsumentami – otrzymane Nagrody są objęte
zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). W stosunku do Uczestników będących
przedsiębiorcami – otrzymane Nagrody stanowią przychód z działalności tych Uczestników i
podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Organizator na prośbę Uczestnika może
przesyłać zestawienie wartości Nagród wydanych Uczestnikowi w trakcie Promocji.
3.7 Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w
szczególności uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy.
3.8 Warunki ochrony ubezpieczeniowej tj. warunki udzielenia ochrony ubezpieczeniowej na
Opony promocyjne przez Ubezpieczyciela określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
4.1 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w zakresie procesu
reklamacyjnego i w celu jego przeprowadzenia jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Równoległej 4a (02-235 Warszawa). W pozostałym zakresie administratorem danych
osobowych jest Ubezpieczyciel.
4.2 Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 nr 2135). Dane osobowe

Uczestników są̨ przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z rozpatrzeniem
ewentualnych reklamacji zgłoszonych przez Uczestników oraz wyłącznie w zakresie
następujących czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie,
opracowywanie, prostowanie i usuwanie. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści
swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, na warunkach określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne
5.1 Reklamacje, co do przebiegu Promocji i uzyskania Nagrody mogą̨ być́ zgłaszane do
Organizatora w formie elektronicznej przez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
kontakt@promocjapremio.pl oraz za pomocą listów poleconych kierowanych na adres
Organizatora z dopiskiem „Ubezpieczenie na opony w Premio - reklamacja” w terminie 14
dni od dnia dowiedzenia się przez Uczestnika o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą
reklamacji, jednak nie później niż w terminie 90 dni po zakończeniu Okresu Trwania
Sprzedaży Promocyjnej.
5.2 Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać́ w szczególności dane
Uczestnika, datę̨ wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń́ lub niezgodności oraz
sformułowanie roszczenia.
5.3 Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej
otrzymania.
5.4 W terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku
w formie pisemnej albo w inny sposób określony przez Uczestnika.
5.5 Reklamacje nie mogą dotyczyć wykonywania świadczeń przez Ubezpieczycie w ramach
Ubezpieczenia. Wszelkie roszczenia w tym zakresie mogą być kierowane wyłącznie do
Ubezpieczyciela.
§ 6. Postanowienia końcowe
6.1 Treść niniejszego Regulaminu oraz dokumenty określające warunki Ubezpieczenia
udzielanego przez Ubezpieczyciela dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie
www.premio.pl/pl/promocje/axa oraz w Serwisach Premio.
6.2 W sprawach nieprzewidzianych w Regulaminie oraz w Załączniku 1 zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
6.3 Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz
warunki ochrony ubezpieczeniowej wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przez Ubezpieczyciela zobowiązań
zaciągniętych wobec Uczestników Promocji polegających na udzieleniu Ubezpieczenia.
6.5 Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną cześć.

Załącznik nr 1: Szczególne warunki ubezpieczenia opon sprzedawanych w Serwisach Sieci
Premio w ramach programu promocyjnego prowadzonego pod nazwą „W Premio dodatkowe
ubezpieczenie na opony z Grupy Goodyear od 16 cali”
wraz z informacją o której mowa w art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844)

1.
2.

Rodzaj informacji
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub jego obniżenia

Postanowienia szczególnych warunków ubezpieczenia
§ 2, § 3 (Tabele limitów i świadczeń)
§ 3 (Tabela limitów i świadczeń), § 5

§1
Postanowienia ogólne
1. Na podstawie niniejszych „Szczególnych warunków ubezpieczenia opon sprzedawanych
w Serwisach Sieci Premio” (zwanych dalej „SWU”) oraz na podstawie umowy generalnej
grupowego ubezpieczenia opon sprzedawanych w Serwisach Sieci Premio (zwanych
dalej indywidualnie „Serwisem” lub łącznie „Serwisami”) zawartej pomiędzy Goodyear
Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej
„Ubezpieczającym”) oraz Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (zwanej dalej
„Ubezpieczycielem”), Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Opony
sprzedawane przez Serwisy (których lista opublikowana została na stronie internetowej
www.premio.pl/pl/promocje/axa w ramach programu promocyjnego prowadzonego na
zlecenie Ubezpieczającego przez Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą „W
Premio dodatkowe ubezpieczenie na opony z Grupy Goodyear od 16 cali” (zwanego dalej
„Programem Promocyjnym”).
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez Ubezpieczyciela na podstawie
niniejszych SWU oraz umowy wskazanej w ust. 1 obejmuje:
1) organizację i pokrycie kosztów pomocy polegającej na zmianie koła na drodze lub
zapewnieniu holowania samochodu, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe do
najbliższego Serwisu, lub
2) pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej Opony, lub
3) pokrycie kosztów wymiany Opony na nową w przypadku braku możliwości jej naprawy.
3. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na rzecz Ubezpieczonych, którzy spełnili
wszystkie warunki Programu Promocyjnego, uprawniające ich do uzyskania ochrony
ubezpieczeniowej na Opony zakupione w ramach ww. Programu Promocyjnego.
§2
Definicje
Użyte w niniejszych SWU określenia mają następujące znaczenie:
1. Akt wandalizmu - jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub
uszkodzeniu Opony przez osoby trzecie (osoby nie będące stronami umowy
ubezpieczenia lub uprawnionymi z tytułu umowy ubezpieczenia oraz niniejszych SWU)
powodujące Unieruchomienie Pojazdu.
2. Centrum Alarmowe Assistance - jednostka działająca w imieniu i na rzecz
Ubezpieczyciela, zajmująca się organizacją i świadczeniem w jego w imieniu świadczeń
assistance określonych w niniejszych SWU, do której Ubezpieczony jest zobowiązany
zgłosić Zdarzenie ubezpieczeniowe.

3. Dokument ubezpieczenia – certyfikat ubezpieczeniowy oraz naklejki holograficzne na
felgi potwierdzający objęcie danej Opony określonym w niniejszych SWU
ubezpieczeniem.
4. Inne zdarzenie - zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i gwałtowne, niezależne od woli
Ubezpieczonego, w wyniku którego doszło do Unieruchomienia Pojazdu.
5. Opona - nowa opona zakupiona w jednym z Serwisów przez podmiot spełniający
wszystkie warunki Programu Promocyjnego prowadzonego pod nazwą „W Premio
dodatkowe ubezpieczenie na opony z Grupy Goodyear od 16 cali”, która została objęta
ochroną ubezpieczeniową opisaną w niniejszych SWU.
6. Pojazd - czterokołowy pojazd mechaniczny o masie całkowitej do 3,5 tony.
7. Przebicie opony - zdarzenie losowe skutkujące ujściem powietrza z opony Pojazdu w
wyniku czego doszło do Unieruchomienia pojazdu.
8. Serwis – punkt naprawczy Sieci Premio wskazany przez Centrum Alarmowe Assistance,
zajmujący się profesjonalną naprawą i wymianą opon, którego dane opublikowane zostały
na stronie internetowej www.premio.pl/pl/promocje/axa
9. Ubezpieczony - osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która jest uprawniona do dysponowania Pojazdem, w
którym została zamontowana przynajmniej jedna Opona podlegająca ubezpieczeniu
opisanemu w niniejszych SWU.
10. Unieruchomienie pojazdu - stan Pojazdu, po Przebiciu opony, który uniemożliwia
kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie.
11. Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie uprawniające do skorzystania z pomocy
Ubezpieczyciela opisanej w niniejszych SWU, w przypadku zajścia jednego z
poniższych zdarzeń:
a) wypadek skutkujący uszkodzeniem Opony,
b) kradzież koła zamontowanego w Pojeździe,
c) przebicie Opony,
d) Akt wandalizmu skutkujący uszkodzeniem Opony,
e) inne zdarzenie skutkujące uszkodzeniem Opony, w tym: uszkodzenie spowodowane
złym stanem jezdni, np. przebicie w wyniku wjechania w dziurę, uderzenia w
krawężnik, najechania na przedmioty znajdujące się na drodze, nagłe działanie
czynnika termicznego lub chemicznego.
12. Europa - terytorium następujących państw europejskich: Andory, Austrii, Belgii,
Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji (za wyjątkiem wysp), Czarnogóry,
Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji (bez terytoriów zamorskich i wysp), Grecji (za
wyjątkiem wysp), Hiszpanii (za wyjątkiem wysp), Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy,
Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Polski,
Portugalii (za wyjątkiem wysp), Rosji (w części europejskiej), Rumunii, San Marino,
Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji (w części europejskiej), Ukrainy,
Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.
13. Klient – będący osobą fizyczną Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona z tytułu
umowy ubezpieczenia.
§3
Tabela limitów i świadczeń
Zakres świadczeń przysługujących w związku z zaistnieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego,
limity kwotowe i ilościowe dla poszczególnych świadczeń oraz zakres terytorialny ochrony

ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie niniejszych SWU określone zostały w poniższej
tabeli:
Świadczenie
usługi informacyjne związane z zakresem
ochrony ubezpieczeniowej opisanej w
niniejszych SWU
organizacja i pokrycie kosztów pomocy przy
zmianie koła na drodze
holowanie Pojazdu do najbliższego Serwisu

Zakres terytorialny
Europa

Limity odpowiedzialności
bez ograniczeń

Europa

pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej
Opony w Serwisie
suma ubezpieczenia dla usług naprawy
uszkodzonej Opony oraz holowania Pojazdu
do najbliższego Serwisu (pomoc assistance)
pokrycie kosztów wymiany uszkodzonej
Opony w Serwisie
suma ubezpieczenia dla wymiany
uszkodzonej Opony na nową

Europa

3 (trzy) razy w ciągu każdych 12 (dwunastu)
miesięcy ochrony ubezpieczeniowej
3 (trzy) razy w ciągu każdych 12 (dwunastu)
miesięcy ochrony ubezpieczeniowej
3 (trzy) razy w ciągu każdych 12 (dwunastu)
miesięcy ochrony ubezpieczeniowej
1 500 zł (tysiąc pięćset) w ciągu każdych
12 (dwunastu) miesięcy ochrony
ubezpieczeniowej
1 (jeden) raz w ciągu okresu ubezpieczenia

Europa

Europa

Europa
Europa

wartość (brutto) według cennika detalicznego
obowiązującego u Ubezpieczającego w dniu
wymiany uszkodzonej Opony na nową

§4
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) organizacja i pokrycie kosztów pomocy polegającej na zmianie koła na drodze lub
zapewnieniu holowania Pojazdu, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe do
najbliższego Serwisu, lub
2) pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej Opony, albo
3) pokrycie kosztów wymiany uszkodzonej Opony na nową w przypadku braku
możliwości jej naprawy.
świadczone na rzecz Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Alarmowego
Assistance, w przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, w czasie trwania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
2. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej do wysokości określonej limitami
świadczeń określonymi w § 3 - Tabela limitów i świadczeń oraz w ust. 10 poniżej.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego
ograniczona jest do terytorium Europy.
4. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, w ramach pomocy Centrum Alarmowe
Assistance zapewnia Ubezpieczonemu niżej wymienione usługi:
a) wymianę na miejscu zdarzenia koła, w którym została uszkodzona ubezpieczona
Opona na sprawne koło będące na wyposażeniu Pojazdu albo usprawnienie
uszkodzonej Opony za pomocą zestawu naprawczego będącego na wyposażeniu
Pojazdu, lub
b) zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania (przewiezienia) unieruchomionego
Pojazdu do najbliższego Serwisu wówczas, gdy nie jest możliwa wymiana Opony lub
koła na miejscu zdarzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia Zdarzenia
ubezpieczeniowego w dniu wolnym od pracy (przy czym dla potrzeb niniejszego
SWU przez dzień wolny od pracy uznaje się każdy dzień powszedni z pominięciem
niedziel i świąt, które zgodnie z art. 1519 § 1 kodeksu pracy są dniami wolnymi od
pracy) lub po godzinach pracy Serwisu , co uniemożliwi natychmiastowe odholowanie
Pojazdu do Serwisu Ubezpieczyciel pokryje koszty holowania Pojazdu na pobliski
parking oraz koszty holowania Pojazdu z parkingu do najbliższego Serwisu w
pierwszym dniu roboczym, lub
c) pokrycie kosztów naprawy albo wymiany Opon w Serwisie.

5. Pokrycie kosztów naprawy Opon dotyczy wyłącznie Opon uszkodzonych w takim stopniu,
że dokonanie naprawy jest technologicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, tj.
wysokość wynagrodzenia Serwisu z tytułu realizacji naprawy nie przekracza ceny zakupu
nowej opony o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach i klasie do Opony
uszkodzonej, ustalonej na podstawie cennika detalicznego Ubezpieczającego
obowiązującego w dniu naprawy.
6. Pokrycie kosztów naprawy Opony w Serwisie dokonywane jest pod warunkiem
uprzedniego wykonania przez Centrum Alarmowe Assistance usługi o której mowa w ust.
4, pkt a) lub b).
7. Pokrycie kosztów wymiany nowej Opony obejmuje zakup, dostarczenie i założenie Opony
we wskazanym przez Centrum Alarmowe Assistance Serwisie. W przypadku, gdy Serwis
nie ma ofercie takiego samego typu opony jak Opona będąca przedmiotem
ubezpieczenia, Serwis może zaoferować wymianę na oponę w porównywalnej cenie, o
najbardziej zbliżonych parametrach i klasie do Opony uszkodzonej.
8. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty holowania Pojazdu do najbliższego Serwisu
oraz koszty naprawy uszkodzonej Opony lub koszty wymiany Opony na nową w Serwisie.
9. Wysokość świadczenia pokrycia kosztów zakupu nowej Opony wyliczana jest na
podstawie ceny z cennika detalicznego Ubezpieczającego, Opony tej samej marki i
modelu dostępnej w Serwisie w momencie zgłoszenia roszczenia.
10. W zależności od wyboru okresu ubezpieczenia, Ubezpieczony partycypuje w kosztach
wymiany Opony na nową, uiszczając swój udział w koszcie wymiany na nową w Serwisie
w następującej wysokości:
1) w okresie do 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakupu uszkodzonej Opony – brak
partycypacji,
2) w okresie od 6 (sześciu) miesięcy do 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zakupu
uszkodzonej Opony – 20% (dwadzieścia procent) ceny fakturowej uszkodzonej
Opony (w przypadku ceny fakturowej chodzi o wartość brutto opony, która uległa
uszkodzeniu, a wprowadzonej przez Serwis do systemu informatycznego
Ubezpieczyciela w momencie zakupu ww. Opony przez Ubezpieczonego w Serwisie,
3) w okresie od 12 (dwunastu) miesięcy do 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia zakupu
uszkodzonej Opony – 40% (czterdzieści procent) ceny fakturowej uszkodzonej
Opony,
4) w okresie od 18 (osiemnastu) miesięcy do 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia
zakupu uszkodzonej Opony – 60% (sześćdziesiąt procent) ceny fakturowej
uszkodzonej Opony.
§5
Wyłączenia odpowiedzialności
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe
powstało w wyniku:
1) działań wojennych, zamieszek, rozruchów, aktów terroru, sabotażu,
2) katastrofy nuklearnej lub działań radioaktywnych,
3) uczestnictwa Pojazdu w wyścigach samochodowych lub treningach do takich imprez,
4) uczestnictwa Pojazdu w przestępstwie, usiłowaniu popełnienia przestępstwa lub
zakładzie,
5) samobójstwa kierowcy lub pasażera Pojazdu lub jego próby,

6) prowadzenia Pojazdu po spożyciu alkoholu, po zażyciu narkotyków lub innych środków
odurzających albo też prowadzenia Pojazdu bez ważnego prawa jazdy, o ile miało to
wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego,
7) umyślnego lub rażącego niedbalstwa kierowcy Pojazdu,
8) nadmiernego zużycia eksploatacyjnego opony, u której głębokość bieżnika nie spełnia
minimalnych wartości wymaganych przez obowiązujące przepisy - Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z dnia 26 lutego 2003 r.),
9) niewłaściwego ustawienia zawieszenia w Pojeździe lub użycia ubezpieczonej Opony
niezgodnie z jej przeznaczeniem,
10) uszkodzenia Opony zamontowanej w Pojeździe, której naprawa jest
objęta
gwarancją producenta lub sprzedawcy
11) uszkodzenia Opony na drodze, do której wstęp jest niemożliwy lub niedozwolony na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§6
Początek i koniec odpowiedzialności
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela oraz okres ubezpieczenia dla danej Opony określany
będzie każdorazowo w Dokumencie Ubezpieczenia potwierdzającym ubezpieczenie
Opony i obowiązuje przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy albo kolejnych 24
(dwudziestu czterech) miesięcy, liczonych od momentu sprzedaży Opony objętej
Programem Promocyjnym.
2. Termin zakończenia okresu ubezpieczenia uzależniony jest od spełnienia konkretnych
warunków opisanych w Programie Promocyjnym.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela i okres ubezpieczenia dla Opony kończy się:
a. Po upływie 12 (dwunastu) miesięcy albo 24 (dwudziestu czterech) miesięcy
od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia wskazanego w ust. 1 powyżej
b. Z dniem wymiany ubezpieczonej Opony na nową – w odniesieniu do
wymienionej Opony.
§7
Limity odpowiedzialności
1. Podane w § 3 - Tabela limitów i świadczeń, limity odpowiedzialności stanowią górną
granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i każdorazowo pomniejszane będą o wartość
zrealizowanych świadczeń w ramach ochrony ubezpieczeniowej opisanej w niniejszych
SWU.
2. Odszkodowanie realizowane jest w granicach limitów odpowiedzialności, a jego wartość
równa jest cenie naprawy, zakupu lub wartości usługi holowania i pomocy na miejscu
zdarzenia zgodnie z limitami określonymi w § 3 - Tabela limitów i świadczeń oraz § 4, ust.
10 powyżej.
§8
Postępowanie w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego
1. W celu umożliwienia Centrum Alarmowemu Assistance spełnienia któregokolwiek ze
świadczeń wskazanych w niniejszych SWU, Ubezpieczony albo każda inna osoba
działająca w jego imieniu, zobowiązana jest zawiadomić Centrum Alarmowe Assistance o
Zdarzeniu ubezpieczeniowym, telefonując pod numer wskazany w Dokumencie
Ubezpieczenia oraz podając następujące informacje:

1) nazwisko lub nazwę, firmę Ubezpieczonego,
2) miejsce zdarzenia i numer telefonu do dalszych kontaktów,
3) markę, typ i numer rejestracyjny Pojazdu,
4) numer Dokumentu Ubezpieczenia lub Naklejki holograficznej ubezpieczonej Opony,
5) krótki opis zaistniałego zdarzenia.
2. Postępować zgodnie ze wskazaniami Centrum Alarmowego Assistance dotyczącymi
sposobu realizacji świadczenia.
3. W przypadku, gdy podane telefonicznie dane są w całości lub w części niezgodne z
informacjami posiadanymi przez Centrum Alarmowe Assistance, Centrum Alarmowe
Assistance może zaproponować, aby zgłaszający zrealizował świadczenie na swój koszt,
a po wykazaniu, iż świadczenie było należne zgodnie z SWU Centrum Alarmowe
Assistance zwróci Ubezpieczonemu koszty do wysokości limitów ubezpieczenia,
określonych w § 3 oraz § 4 ust. 10 niniejszych SWU.
§9
Postępowanie w przypadku kradzieży koła lub aktu wandalizmu
1. W przypadku kradzieży koła lub Aktu wandalizmu, Centrum Alarmowe Assistance w celu
realizacji świadczenia wymaga dostarczenia przez Ubezpieczonego notatki
potwierdzającej zgłoszenie sprawy na Policję. Świadczenie realizowane jest w stosunku
do Ubezpieczonego i polega na pokryciu kosztów zakupu nowej Opony. Świadczenie
obejmuje zakup, dostarczenie i założenie Opony we wskazanym przez Centrum
Alarmowe Assistance Serwisie.
2. W przypadku Aktu wandalizmu Ubezpieczony na wniosek Ubezpieczyciela ma
obowiązek udostępnić do oględzin uszkodzoną Oponę. Opona będzie przechowywana w
serwisie przez maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku, gdy Ubezpieczony świadomie poda informacje nieprawdziwe lub
wprowadzające w błąd, wówczas Ubezpieczyciel może żądać zwrotu kosztów
wywołanych takim zachowaniem Ubezpieczonego.
4. Ubezpieczyciel dokonuje realizacji świadczeń, o których mowa powyżej w następujących
terminach:
1) 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym,
2) jeśli w terminie, o którym mowa w pkt. 1, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do
spełnienia świadczenia jest niemożliwe, świadczenie zostanie spełnione w ciągu 14
(czternastu) dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia
Ubezpieczyciel spełnia w terminie przewidzianym w pkt 1;
3) jeżeli w terminach określonych w pkt 1 lub 2 Ubezpieczyciel nie spełni świadczenia,
zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności
zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części.
§ 10
Postępowanie reklamacyjne
1. Niniejsze postępowanie reklamacyjne określa zasady zgłaszania i rozpatrywania
reklamacji zgłaszanych przez Klientów, dotyczących usług świadczonych przez
Ubezpieczyciela, wynikające z niniejszych SWU, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym.

2. Reklamacja może zostać złożona do Działu Jakości Ubezpieczyciela:
1) w formie pisemnej:
a) osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela lub
b) przesyłką pocztową na adres Ubezpieczyciela:
Dział Jakości
Inter Partner Assistance Polska S.A.
ul. Prosta 68; 00-838 Warszawa
2) w formie elektronicznej na adres e-mail: quality@ipa.com.pl.
3. Przesłane reklamacje powinny zawierać następujące dane:
1) pełen adres korespondencyjny lub
2) adres e-mail, na który należy skierować odpowiedź,
3) wskazanie numeru Dokumentu Ubezpieczenia,
4) opis zgłaszanego problemu oraz przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację,
5) oczekiwane działania.
4. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych
informacji związanych ze zgłoszeniem, Klient zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dane
i informacje, o których dostarczenie wnosi Ubezpieczyciel, w celu jej rozpatrzenia.
5. Ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej
Ubezpieczyciel:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
7. Odpowiedź Ubezpieczyciela zostanie przesłana na adres korespondencyjny wskazany w
ust. 3, pkt 1) powyżej chyba, że Klient wnosił o przesłanie mu odpowiedzi pocztą
elektroniczną. Wówczas odpowiedź zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres email wskazany w ust. 3, pkt 2) powyżej.
8. Językiem obowiązującym w korespondencji i kontaktach z Ubezpieczyciel jest język
polski.
9. Dla umów ubezpieczenia, do których mają zastosowanie niniejsze SWU właściwym jest
prawo polskie.
10. Niezależnie od powyższego Klient może zwrócić się o udzielenie pomocy do miejskich i
powiatowych rzeczników konsumenta oraz do Rzecznika Finansowego.
11. Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o
przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu
konsumenckiego związanego z umową ubezpieczenia.
12. Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w
sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą z dnia
23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Więcej
informacji na ten temat dostępnych jest na stronie internetowej Rzecznika Finansowego
pod adresem https://rf.gov.pl/.
§ 11
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą umową ubezpieczenia będą
rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej albo przez sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez
spadkobiercę Ubezpieczonego lub spadkobiercę uprawnionego z umowy ubezpieczenia
przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub
spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski nie będące reklamacją, składane przez
strony w związku z umową ubezpieczenia, powinny być składane na piśmie pocztą
tradycyjną lub pocztą e-mailową, na adres wskazany w § 10, ust. 2, pkt 2) i stają się
skuteczne z chwilą ich doręczenia do adresata.
3. Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski, o których mowa w ust. 2 powyżej zostaną
rozpatrzone w terminie do 30 (trzydziestu) dni licząc od daty ich wpływu do
Ubezpieczyciela.
4. Dokumenty przesyłane pocztą tradycyjną będą przesyłane na adresy Ubezpieczonego
wskazany przy zawiadomieniu Centrum Alarmowego Assistance o Zdarzeniu
ubezpieczeniowym.
5. Administratorem danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową
jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Prostej 68. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy ubezpieczenia i
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Pod
warunkiem wyrażenia przez Ubezpieczonego zgody dane osobowe będę także
przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazany przez Ubezpieczonego
adres email lub posłużenie się telefonem, pocztą elektroniczną, automatycznym
systemem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia
propozycji zawarcia umowy.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania świadczeń w ramach
ochrony ubezpieczeniowej opisanej w niniejszych SWU.
7. Osobie, której dane zostały podane przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo
ich poprawiania.
8. Z dniem wypłaty świadczenia (odszkodowania) przez Ubezpieczyciela, roszczenia
Ubezpieczonego wobec osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą na
Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconego świadczenia (odszkodowania). Jeżeli
Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeństwo
zaspokojenia roszczeń przed roszczeniami Ubezpieczyciela w stosunku do pozostałej
części.
9. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielać pomocy Ubezpieczycielowi przy dochodzeniu
roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, dostarczając
niezbędnych informacji i dokumentów oraz umożliwić prowadzenie czynności
niezbędnych do dochodzenia roszczeń regresowych.
10. Jeżeli Ubezpieczony, bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się roszczenia wobec osoby
trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył Ubezpieczyciel może odmówić
wypłaty świadczenia (odszkodowania) lub je odpowiednio zmniejszyć, a
Ubezpieczającemu nie przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej.
11. Jeżeli zrzeczenie lub ograniczenie, o którym mowa w ust. 10 powyżej zostało ujawnione
po wypłacie świadczenia (odszkodowania) Ubezpieczyciel może zażądać od
Ubezpieczonego części lub całości wypłaconego świadczenia (odszkodowania).

